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به دلیل افزایش چشمگیر تخلفات مالی که هر ساله خسارتهای مالی سنگین و جبرانناپذیری را به همراه

دارد ،هوش تجاری برای شناسایی تخلفات مالی در زمینههای مختلف اقتصادی ،بانکی و سایر موارد مشابه ،وارد

عرصه شده و به خدمت گرفته میشود .هوش تجاری شاخههای مختلفی دارد که یکی از مهمترین شاخههای آن
جلوگیری از تخلفات مالی است که خود به دو بخش شناسایی تخلف و پیشگیری تخلف تقسیم میشود .در این

مقاله ابتدا به تکنیکهای مورد استفاده برای شناسایی تخلفات مالی پرداخته میشود ،سپس انواع مهم تخلفات
مالی بررسی شده ،در ادامه نیز اقدامات صورت گرفته برای شناسایی تخلفات مالی مورد تجزيه و تحليل قرار

میگیرد .برای درک بهتر ،دو نمونه از سیستمهای موجود درخصوص شناسایی تخلفات مالی معرفی میگردد و
در انتها زمینههای تحقیقاتی در آینده و نتایج به دست آمده از بررسیها توضیح داده میشود.

کلیدواژهها :شناسایی تخلفات مالی ،الگوهای رفتاری ،شبکههای عصبی ،داده کاوی ،هوش تجاری

مقدمه
شناس��ایی تخلف ،ش��امل تحتنظر قرار دادن رفت��ار افراد مختلف ،بهمنظور شناس��ایی و جلوگیری از
رفتارهای مش��کوک و نامتعارف اس��ت .رفتار نامتعارف یک واژه کلی ش��امل تخل��ف ،تقلب ،تعدی به حقوق
دیگران و ایجاد خطاهای تعمدی در حس��ابهای افراد و کلیه مواردی اس��ت که به نحوی در امور مالی افراد
ایجاد اختالل میکند .کمیته رسیدگی به جرایم بانکداری الکترونیکی و رایانهای ،تخلف را استفاده ،تصرف و
بهرهگیری غیرمجاز از منابع یک سازمان و اموال افراد بهطور عامدانه ،بهمنظور کسب ثروت میداند .تخلفات
و کالهبرداریه��ای مورد بحث درزمینههای مختلف زندگی روزمره مانند اس��تفاده از ش��بکههای ارتباطی،
ارتباطات س��یار و بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیک ظهور پیدا میکند که متأس��فانه با رشد توسعه
تکنولوژی و پیشرفت شبکههای ارتباطی جهانی افزایش چشمگیری یافته ،خسارتهای فراوانی را سبب شده
اس��ت .به همین دلیل کالهبرداری به سبک جدید به یکی از پیامدهای مهم امروز تبدیل شده که الزم است
مورد کاوش و مطالعه جدیتر قرار گیرد (.)Management and A.Seufert J, 2006

1ـ تکنیکهای موجود
تکنیکه��ای موجود در حالت کلی به دو گروه تکنیکهای
بالدرنگ و تکنیکهای غیربالدرنگ تقسیم میشوند؛ دسته
اول برای شناس��ایی تخلفات بالدرنگ به کار برده میشود،
بدی��ن معنی که فرآیند شناس��ایی تخلف در زمان پردازش
تراکنشها در یک سیس��تم بانکی انج��ام میگیرد .در این
گروه ،تنوع روشهای بهکار گرفته شده چندان زیاد نیست
زیرا فرآیند تشخیص درس��ت و یا نادرست بودن تراکنش،
قدری زمانبر اس��ت ،و زم��ان انجام تراکن��ش نیز محدود
میباشد .به همین دلیل بعضی از مدلهای شناسایی تخلف
به عل��ت محدودیتهای زمانی در این دس��ته از تکنیکها
نمیتوانندچن��دان مفی��د واقع ش��وند .از ای��ن رو این نوع
روشها در طبقهبندی تکنیکهای بالدرنگ مورد اس��تفاده
قرار میگیرند .تکنیک غیربالدرنگ اجازه میدهد سیستم،
موارد تخلف را در میان تراکنشهایی که قب ً
ال مجاز شمرده
ش��ده و کالسهبندی شدهاند ،شناس��ایی کند .برای ذخیره
تراکنشه��ای ورودی و همچنی��ن بهمنظ��ور ثب��ت نتایج
تراکنشها به جهت اس��تفاده در آین��ده ،روشهای آماری
ب��رای مدله��ای متناظر ب��ه کار برده میش��ود .همچنین
برای اطالعرس��انی به شرکتها و مؤسسات مالی که ضامن
کارته��ای اعتباریان��د در م��واردی که شناس��ایی تخلف
بهوس��یله مدل بالدرنگ مش��خص ش��ده ،از یک سیس��تم
هشدار دهنده که به وسیله آن ،پیامک و یا نامه الکترونیکی
به نهاد مربوطه ارسال میشود استفاده میگردد .مدلهای
ب��ه کار گرفت��ه ش��ده ب��رای شناس��ایی تخلف براس��اس
تکنیکهای بالدرنگ و غیربالدرنگ بس��یار متنوع است که
در ادامه ب��ه بعضی از مهمترین آنها اش��اره خواهیم کرد.
()A Survey of Outlier, 2002

)Payback on Business Intelligence, 2002(.

تکنیکهای مورد اس��تفاده برای شناس��ایی تخلفات
مالی را میتوان در چهارگروه شبکههای عصبی ،سیستمهای
خبره ،روشهای دادهکاوی و روشهای ترکیبی طبقهبندی
کرد که عالوه بر اینها میتوان به ش��بکههای بیزی ،باور و
روشهای مبتنی بر رگرسیون خطی ،آنالیز بردار وضعیت و
 ...نیز اشاره نمود.
در این میان نقش ش��بکههای عصبی نسبت به سایر
تکنیکها پررنگتر اس��ت چرا که مدلهای توس��عه یافته
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بهوس��یله ش��بکههای عصبی ،فراوانی بیش��تری را به خود
اختصاص دادهاند .همچنین شبکههای عصبی ،انعطافپذیری
بیش��تری را برای تش��خیص انواع تخلف��ات ارائه میدهند
()Bernd Fieisleben and Bharat RaoEminAleskerov, 2008
برای مثال مدل موجود ،یک روش مبتنی بر خوش��هبندی
داده ،براس��اس پارامترهای ارزش است که درواقع ازآن به
همان مدل خوشهبندی یاد میشود .در این مدل پارامترهای
معیار قانونی یا غیرقانونی بودن تراکنش ،برای هر تراکنش
ورودی بهمنظور خوشهبندی داده کنترل میشود .در زمان
انجام فرآین��د ،پارامترهای یک تراکن��ش ورودی با نواحی
خوشهبندی داده مقایسه میشوند .اگر پارامترهای تراکنش
م��ورد نظر به لحاظ قانونی عادی و معمولی به نظر برس��د،
آن تراکنش بهعنوان تراکنش��ی قانونی ش��ناخته میشود.
ب��ه همین ترتیب اگ��ر پارامترهای تراکن��ش ،از نوع تخلف

تشخیص داده شود در این صورت تراکنش بهعنوان تخلفی
مالی شناخته میشود.
بهمنظ��ور تعیی��ن ای��ن نواح��ی خوش��هبندی ،ابتدا
بیش��ترین فاصله یا تفاوت میان مقادیر یک صفت در داده
آموزشی یافت میشود .این تفاوت یا فاصله به  Nسگمنت
داخلی تقسیم میش��ود و Nلگاریتم دودویی تعداد مقادیر
صفتها میباش��د .البته Nبا روشهای جستجوی دیگری
نی��ز میتواند یافت ش��ود .برای هر س��گمنت یافت ش��ده،
محاس��به مق��دار میانگین و انحراف از مق��دار صفت هدف
انجام میش��ود .بنابراین وجود Nمرک��ز و انحراف متناظر
هر کدام ،همه مقادیر صفات مورد نظر از دادههای آموزشی
را در برمیگیرند (میپوش��انند) .ای��ن اطالعات به ازای هر
صفت یک تراکنش در طول فرآیند آموزش به صورت مجزا
برای تراکنشهای قانونی و غیرقانونی جمعآوری میش��ود.
درواقع ،در زمان خوش��هبندی ،پارامترهای یک تراکنش با
این نواحی که براس��اس فعالیتهای ذکر ش��ده درخصوص
آموزش بیان ش��د ،مقایسه میش��وند .اگر تراکنش یکی از
ان��واع تراکنشهای قانونی ش��ناخته نش��د آنگاه تراکنش
با نواحی خوش��هبندی داده ب��رای تراکنشهای غیرقانونی
مقایسه میشود و اگر آن بهعنوان یکی از انواع تراکنشهای
متخلف در خوشه شناخته شود ،تراکنش بهعنوان تراکنشی
خالف یا غیرقانونی ش��ناخته میشود .شایان ذکر است که
مقایسهها ،برای هر پارامتر یک تراکنش ،با نواحی یافت شده

خوشهبندی انجام میشود .اگر مقدار یک پارامتر تراکنش با
همه نواحی همپوش��انی داشته باشد (انحراف مقدار پارامتر
تراکن��ش از مرکز یک ناحیه کمتر از مقدار انحراف متناظر
آن باش��د) در این صورت این پارامت��ر بهعنوان یک پارامتر
نمونه ش��ناخته میشود و بهعنوان نتیجه خوشهبندی برای
این پارامتر ،مقدار عددی یک برگشت داده میشود .اما اگر
مقدار پارامتر با هیچکدام از نواحی متناظر خوش��هبندیها
همپوش��انی نداشته باش��د آنگاه آن پارامتر بهعنوان نمونه
ش��ناخته نمیش��ود و برای نتیجه خوش��هبندی برای این
پارامت��ر مقدار عددی منفی یک برگش��ت داده میش��ود.
نتیجه نهایی خوشهبندی برای تمام تراکنش ،ترکیب خطی
خوشهبندی نتایج برای هر پارامتر است
(Bernd Fieisleben and Bharat RaoEmin
)Aleskerov, 2008
یک مدل دیگر کالس��هبندی براساس حداقل تفاوت
ما بین زمان جغرافیایی مکانهایی اس��ت که تراکنشها در
آنجا اتفاق میافتد .یک تراکنش بهعنوان یک تخلف مالی
محسوب میشود ،اگر تفاوت زمانی ما بین مکانی که آخرین
تراکنش اتفاق افتاده و مکان قبلیای که این تراکنش روی
داده اس��ت کمتر از حداقل تف��اوت ممکن یا حداقل تفاوت
تعریف شده برای سیستم باش��د؛ بهعنوان مثال اگر فاصله
دو دس��تگاه خودپرداز کمتر از  1000متر بوده و یک کارت
اعتب��اری از هر دو دس��تگاه در فاصله کمت��ر از  10دقیقه،
مبلغ  200.000تومان پول برداش��ت کرده باش��د ،این امر
میتواند تراکنش��ی مش��کوک و مصداق تخلف قلمداد شود
(.)Survey of Fraud Detection, 2009
اما کلید اصلی که امکان بهرهگیری از تمام تکنیکهای
باال را امکانپذیر میکند ،استفاده از الگوهای رفتاری افراد
است ،شناسایی تخلفات براساس تحلیل دادههای مربوط به
هزینههای قبلی افراد در حال حاضر روش��ی امیدوارکننده
ب��رای کاهش ن��رخ تخلفات مالی به ش��مار میآید .در این
راس��تا معموالً افراد مختلف دارای فایل شخصیسازی شده
یا  Profileهستند و مقدار اعتماد و یا تطابق تراکنشهای
مال��ی آنها بر اس��اس روشهای��ی مانند  Rocمحاس��به
گردی��ده ،با فایل الگ��وی رفتاری افراد ارزیابی میش��ود و
براساس این فرآیند ،تراکنش بهعنوان تراکنش متعارف و یا
غیرمتعارف ش��ناخته میشود (.)Expert System,2003

البته این بدان معنی نیست که همه تراکنشهای نامتعارف
غیرقانونیان��د و یا همه تراکنشهای غیرقانونی با این روش
شناخته میش��وند زیرا ممکن است که ش��خص واقعاً یک
خرید غیرمعم��ول انجام دهد ،خریدی که مث ً
ال ظرف مدت
دو س��ال پیش انجام نداده و از طرفی ممکن اس��ت شماره
کارت اعتباری دزدیده شده ،در خریدی مورد استفاده قرار
گیرد که با فایل اطالعاتی مش��تری مطابقت داش��ته باشد.
ام��ا از آنجاکه رفتار معمولی یک س��ارق حداکثر خرید در
کمترین زمان ممکن است ،بنابراین تراکنشهای نامتعارف
با احتمال نسبتاً باالیی قابل تشخیص خواهند بود.
ش��بکههای بیزی نیز از جمله روشهایی هستند که
برای فرآیند کالس��هبندی تراکنشها به کار برده میشوند
زیرا با وجودِداشتن کارایی ساختار مفهومی سادهای دارند.
کالس��هکننده بیزی س��اده یکی از انواع ش��بکههای بیزی

است که براساس استقالل ش��رطی ویژگیهای تراکنشها
عم��ل میکند .تصمیم نهایی درب��اره کالس یک تراکنش،
بعد از تخمین احتماالتی کالس انجام میگیرد .پیشفرض
استقالل شرطی صفات ،تأثیر بزرگی بر کارایی شبکه بیزی
کالس��هکننده دارد ک��ه این مس��ئله به تأثی��ر قوی صفات
مختل��ف بر یکدیگ��ر برمیگردد ،برای مث��ال یک تراکنش
متداول بر روی س��ایر تراکنشه��ا تأثیر دارد ،از این روالزم
اس��ت که ساختار وابستگی شبکه مابین صفات به کار رفته
تراکنش ،پیش از هر چیز دیگری پیدا شود
)(Mininng for Credit Card Fraud Detectionn, 2009
()J.Schiefer, and A.M. Tjoa, T.M. Nguyenn, 2008

ایده اصلی در این روش ،بکارگیری صفاتی است که برابر
مقادیر صفات واقعی یک تراکنشاند .اما برای این صفات تنها
در نظر گرفتن دو مقدار عددی صفر و یک امکانپذیر است؛ در
این روش یک صفت ورودی دارای مقدار عددی یک میباشد،
زمانی که یک مقدار واقعی این پارامتر در دادههای آموزش��ی
مشاهده شده باشد ،در غیر این صورت دارای مقدار صفر است.
بنابراین برای گرفتن مقدار ورودی یک صفت الزم اس��ت كه
تمام مقدار واقعی صفت مورد نظر مش��اهده شده در دادههای
آموزشی را بدانیم .اما این مسئله به ذخیره تمام مقادیر مشاهده
شده نیاز دارد که این امر چندان مطلوب نیست .برای حل این
مشکل یک الگوریتم خوشهبندی پیشرفته به کار گرفته میشود
(Mininng for Credit Card Fraud Detectionn2009).
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در ای��ن روش یک صف��ت ورودی دارای مقدار یک
اس��ت ،زمانی که یک مقدار واقعی این پارامتر با تعدادی از
نواحی خوش��هبندی داده برخورد کند ،در غیر این صورت
دارای مقدار صفر میباشد .که البته چنین روشی تنها برای
کالسهکننده بیزی ساده مناسب است.
تکنولوژی  Rocنیز ب��رای اطمینان از صحت انجام
تراکنش و شناسایی تخلفات مالی به کار برده میشود .در
این مدل یک ش��بکه عصبی در ابتدا با دادههای آموزشی
(مصنوعی) آموزش داده میش��ود ،س��پس چنانچه یک
تراکنش به وسیله شبکه عصبی آموزش داده شده با قابلیت
اعتم��اد باال پذیرفته نش��ود ،آن به عن��وان مصداق تخلف
لحاظ میگردد .در این سیس��تم هم دادههای آموزش��ی و
هم دادههای آزمایشی برای تبدیل به مقادیر اعتماد ،پیش
از قرار گرفتن در مدل ش��بکه عصبی پردازش میش��وند.
بعد از محاسبه مقدار اعتماد ،ورودی شبکه عصبی در بازه
( )0،1ق��رار میگیرد .همچنین تفاوتها میان مش��تریان
مختلف نگهداری میش��ود که این مسئله برای بکارگیری
مدلهای کوچکتر جهت شناس��ایی همه هزینهها بسیار
مفید اس��ت .در مشخصات ورودی زمان ،مکان (موقعیت)،
نوع کاال ،کد تجاری کاال و نوع داد و س��تد انجام ش��ده در
م��ورد کاال به مجموعه اعداد گسس��ته تعلق دارند و مقدار
(مبلغ) تراکنش به مجموعه اعداد پیوس��ته متعلق است و
 NNMاز دو روش مختل��ف برای محاس��به مقدار اعتماد
جهت کمیتهای گسس��ته و پیوس��ته ،که پی��ش از این
توضیح داده شد ،استفاده میکند
(J.Schiefer, and A.M. Tjoa, T.M. Nguyenn, 2008).

2ـ اقدامات صورت گرفته

براس��اس تکنیکهای ذکر شده در قسمت قبل تقریباً

از حدود سال  1990اقدامات مهمی درخصوص ایجاد مدلها
و سیس��تمهای شناسایی تخلفات مالی انجام شد که در این
قسمت به بیان پارهای از این فعالیتها میپردازیم.
در س��ال  ،Hansen et all ،1992بهمنظ��ور
پیشبینی تخلفات یک مدل واکنش��ی کیفی را براس��اس
اصول حسابداری جهانی معرفی کرد .همچنین درخصوص
بکارگیری سیس��تمهای خبره و بهمنظ��ور افزایش کارایی
حسابرس��ان و بازرسان مالی ایدهای را مطرح نمودChoi .
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و Greenیک مدل شبکه عصبی دستهبندی کننده تخلفات
را معرفی کردند که ب��رای کار ،از دادههای مالی و اطالعات
مالی درون س��ازمان بهره میگرفت .در این راستا یک مدل
دستهبندی براساس الگوی رفتاری ساخته شد و برای انجام
آزمایش مورد استفاده قرار گرفت.
 Coggerو Fanningیک ش��بکه عصبی مصنوعی
را ب��رای پیشبینی تخلفات مالی ب��ه کار بردند که هدف از
آن ،س��اخت یک برنامه پیشگویی کننده بود که در دسترس
همگان قرار گیرد .مدل آنها مدلی هشت متغیره با احتمال
شناسایی باال بود.
 Abbet et alمیزان اس��تقالل کمیتههای بازرس��ی
را در تصمیمگی��ری و فعالیتهای��ی ک��ه باع��ث کاه��ش
احتمال��ی تخلفات مالی میش��ود ،بررس��ی و آزمایش کرد
(.)Implementing Business. Nov, 2007
از یک منظر کلی درخصوص اقدامات انجام ش��ده در
ارتباط ب��ا جلوگیری از تخلفات میتوان فهمید که بیش��تر
تحقیقات و فعالیتهای انجام شده در این خصوص براساس
روشه��ای دادهکاوی و ش��بکههای عصبی انجام ش��دهاند.
Ghoshandو  Reillyدر سال  1994یک روش شناسایی
تخلف��ات مال��ی کارتهای اعتباری را با یک ش��بکه عصبی
پیش��نهاد دادند .آنها یک سیستم تش��خیص ساختند که
ب��ا تعداد زیادی نمونه تراکنشهای حس��ابهای کارتهای
اعتباری برچس��بدار (از قبل مشخص ش��ده) آموزش داده
میشد .تحقیقات ثابت کرد که به دلیل توانایی این سیستم
در شناس��ایی الگوهای تخلف بر روی حسابهای متصل به
کارت ،امکان دس��تیابی به کاهشی  20الی  40درصدی در
کل خس��ارات وارده به علت تخلفات مالی میس��ر است .این
کاهش براساس بازنگری در رفتار نمونههای انتخابی بود.

 Aleskeroveو  Freislebeدر سال DBD ،1997
را معرف��ی کردند .در این طرح یک سیس��تم دادهکاو بانک
اطالعاتی برای شناسایی تخلفات مالی کارتهای اعتباری به
کار گرفته شد .سیستم مذکور شبکه عصبی را برای آموزش
و یادگی��ری دادههای مربوط به هزینههای گذش��ته و تولید
مدل شبکه عصبی به کار میبرد .در واقع مدلهایی براساس
دادهها تولید میش��وند که در شبکه عصبی ذخیره میشوند
(.)Using Bayesia Belief, 2008
Samو  Carlدر س��ال  2002یک سیستم شناسایی

تخلف��ات مالی کارته��ای اعتباری پیش��نهاد کردند که از
تکنیکه��ای ش��بکههای عصب��ی و بیزی ب��رای یادگیری
مدلهای تخلفات تراکنشهای کارتهای اعتباری استفاده
مینمود (.)Using Bayesia Belief, 2008
3ـ انواع تخلفات مالی
تخلف��ات مال��ی عمدت��اً ب��ه دو صورت مس��تقیم و
غیرمس��تقیم صورت میپذیرد؛ در مورد اول ،کارت فیزیکی
گ��م و یا دزدیده ش��ده ،به وس��یله اش��خاص دیگری مورد
اس��تفاده قرار میگی��رد .در مورد دوم ،تنها ش��ماره کارت
دزدیده میش��ود و در خریدهای تلفنی و س��ایر روشهای
خرید غیرمس��تقیم مانند خرید اینترنتی استفاده میگردد.
م��ورد اول اگر صاحب کارت فورا ً متوجه گم ش��دن کارت
اعتباری نش��ود تنها میتواند منجر به خس��ارت مالی شود.
در نوع دوم صاح��ب کارت هیچگونه اطالعی درباره اینکه
کارت خود را با فرد یا افرادی دیگر ش��ریک ش��ده ندارد و
ممکن اس��ت این مس��ئله تا مدتها به صورت مخفی باقی
بمان��د .نوع دیگری از تخلفات غیرمس��تقیم نیز وجود دارد
که در آن س��رویسها و ی��ا خدمات اش��تراکی افراد مورد
س��وء اس��تفاده قرار میگیرد ،در این ص��ورت فرد زودتر از
زمان معقول و یا موعد مقرر مجبور به ش��ارژ سرویسهای
خود میگردد؛ بهعنوان مثال اس��تفاده از خدمات اینترنتی
و ارتباطات راه دور و یا خریدهای اینترنتی غیرواقعی مانند
خرید دهها جفت کفش در یک روز که تنها از حساب افراد
برداشته میشود و در حساب متخلفین اعمال میشود و یا
پرداخ��ت هزینه ترابری و حمل کاال که به طریقی مش��ابه
عمل میکند .یعن��ی از مکانهایی که فاصله مکانی زیادی
دارند ،کاالهایی خریداری میشوند که هزینه حملونقل در
قالب شرکتهای مجازی دریافت میشود.

4ـ سیستمهای موفق شناسایی تخلفات مالی
 ،Card Watchیک سیس��تم بانک اطالعاتی داده
کاو اس��ت که در س��ال  2002بهوسیله Sam and Carl
معرفی ش��د و برای شناس��ایی تخلفات کارتهای اعتباری
به کار میرود .این سیس��تم که براس��اس یک ماژول قابل
آموزش ش��بکه عصبی کار میکند ،دارای یک واسط برای
ارتباط با انواع بانکهای اطالعاتی تجاری به صورت مستقیم

بوده ،نیازی به هیچگون��ه تغییر کد یا کداضافی ندارد .این
سیس��تم یک واس��ط کاربر گرافیک��ی کاربرپس��ند دارد و
بهراحتی قابل گس��ترش و هماهنگی با س��ایر تکنیکهای
هوش��مند برای شناسایی تخلفات کارتهای اعتباری است.
کارایی این سیس��تم بر روی چندین مجموعه داده ترکیبی
آزمایش شده است .نتایج به دست آمده از ترکیب دادههای
کارتهای اعتباری و ش��بکه عصبی انجمنی ذکر شده ،آمار
باالیی را درخصوص شناس��ایی تخلفات کارتهای اعتباری
نشان میدهد.
)(Payback on Business Intelligence, 2002
(Busiess Intelligence:Roglaski, 2008)،
(Discovery of Fraud Rules, 2007).
 ،Sariنوع��ی معم��اری درخص��وص شناس��ایی و
جلوگی��ری از تخلفات مالی بهصورت بالدرنگ اس��ت که از
یک سیستم مبتنی بر رویداد استفاده میکند .معماری یاد
ش��ده به همراه مؤلفههای الزم جهت شناسایی و جلوگیری
از تخلفات مالی مورد اس��تفاده قرار میگیرد .ش��ایان ذکر
اس��ت که این مؤلفهه��ا میتوانن��د به راحتی ب��ا نیازهای
تجاری در زمینههای تخصص��ی و نیازهای کاربران تجاری
تطبیق پی��دا کنند .سیس��تم  SARIتوابع��ی را بهمنظور
مانیتور کردن رفتار مشتریان فراهممیسازد ،بهگونهای که
میتواند فرآیندهای مشتریان را در بعد زمان ،هدایت کردهو
بهینه سازد
)(Busiess Intelligence:Roglaski,2008
(Discovery of Fraud Rules, 2007).
5ـ فعالیتهای آینده
درخص��وص انج��ام فعالیته��ای مرتب��ط بهعنوان
نمونههای تحقیقاتی مناس��ب در آینده میتوان گفت که با
توجه به پیش��رفتهای صورت گرفته در زمینه مخابرات و
پیدایش اپراتور نوع س��وم و چهارم و شبکههای کامپیوتری
پرسرعت ،دور از ذهن نیست که بسیاری از خدماتی که در
ح��ال حاضر بهصورت خدمات فیزیکی ارائه میگردد از این
پس بر روی بستر بیسیم نیز ارائه شود؛ مانند انواع خدمات
بانکی و خدمات کارتهای اعتباری و ...پر واضح اس��ت که
موارد س��وء موجود در این زمینهها نی��ز ،مانند آنچه ذکر
شد ،از این حوزه سر درمیآورند که در این صورت مباحث
دادهکاوی و مانن��د آن ،که عمدت��اً در زمانی طوالنی انجام
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میش��وند مثل اکنون ،گرهگش��ا نخواهند بود .بنابراین نگاه
مجدد به مس��ئله شناسایی تخلفات مالی در محیطی کام ً
ال
بیسیم و با س��رعتی باال بهمنظور داش��تن نتیجه مناسب
میتواند زمینه تحقیقاتی مناس��بی باشد .همچنین تلفیق
سیس��تمهای شناس��ایی تخلف با سیس��تمهای پیشبینی
کننده بهمنظور س��اخت مدلهایی ک��ه خروجی آنها یک
برنامه کنترل پروژه و یا مدل تولید و پیشرفت و حتی مدل
ایجاد یک ساختار است به جهت استفاده در زمینههایی غیر
از شناسایی تخلفات مانند سیستمهای فروش ،طرح رقابتی
فروش��گاههای زنجیرهای و مدل توسعه سیستمهای بانکی
نیز میتواند بس��تری مناس��ب برای تحقیقات آینده باشد.
طراحی سیس��تمهای شناس��ایی تخلفات مالی که مسائل
مرب��وط به محلیت را ب��ه صورت پارامتریک پیاده س��ازی
کرده و براس��اس آن عملیات کالس��هبندی ،خوشهبندی و
پیشبینی و ...را انجام میدهد جزو مسائلی است که همواره
نقاط ابهام زی��ادی دارد و محققان هنوز بر روی آن به یک
توافق نسبی نرسیدهاند.خصیصه انتخاب پارامترهای معیار،
یک مرحله مهم در تش��خیص تخلفات مالی است .در حال
حاض��ر هیچ توافق کلی بر روی خصیصههای داده که کدام
گزینه بهعنوان بهترین گزینه برای شناس��ایی است ،وجود
ن��دارد .همچنین ،نیاز ب��ه ترکیب دادهه��ای مالی با دیگر
اطالعات مانند دادههای حسابرسی ،فرآیندی اجتنابناپذیر
است که هنوز اقدامات الزم و جدی در این خصوص صورت
نگرفته اس��ت .بنابراین تحقیق در این زمینه از دیگر موارد
قابل بحث و بررسی در آینده است.
تکنیکهای آموزشی تحت نظارت بهعنوان روشهای
چیره و غالب در زمینه شناسایی تخلفات مالی به کار گرفته
میشوند ،اما الگوریتمهای مربوط بهطور کامل به خصیصهها
و ویژگیه��ای تخلفات جدید نمیپردازند .بنابراین بیش��تر
حسابرس��یهایی که بر روی ترکیب مکانیسمهای آموزشی
تح��ت نظارت و بدون نظارت تمرکز کردهاند ممکن اس��ت
مفید واقع نش��وند .اصالح و بهب��ود نقطه ضعفی که در این
قسمت وجود دارد نیز میتواند قابل بررسی و تعمق باشد.
انتخاب الگوریتمهای شناسایی برای شناسایی تخلفات
مالی هن��وز بهعنوان فرآیندی پرمخاطره قلمداد میش��ود.
تحقیقات آینده میتواند به ارائه و پیش��نهاد چارچوبها و
قالبهایی برای حل این مشکل بپردازد.
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در تکنیکهای فرادانش��ی برای شناس��ایی تخلفات
کارته��ای اعتب��اری ،یک کالس��هکننده براس��اس مبانی
همبس��تگی پیشبینی ،آموزش داده میشود .این به معنی
تعریف معیاره��ای انتخابی مؤثر ب��رای تصمیمگیری بهتر
کالس��هکنندههای مورد استفاده در آموزش است .چنانچه
رایج اس��ت ب��ه دالیل س��اده ،همه آموزشدی��دگان برای
شناس��ایی تخلفات کارتهای اعتب��اری توزیعهای مطلوب
یکسانی را بهکار میبرند.
پیادهس��ازی و ارزیاب��ی ی��ک سیس��تم شناس��ایی
تخلفکارتهای اعتباری با اس��تفاده از بانکها یا اطالعات
ب��زرگ و حجی��م ب��ا توزیعه��ای کالس چوله و ب��ا هزینه
غیریکنواخت برای هر خطا میتواند جالب باشد.
نتیجهگیری
بررس��ی و تحقیقات نش��ان میدهد که اس��تفاده از
روش شناسایی بر اساس تطبیق الگوی تراکنش و هزینه با
الگوهای رفتاری و الگوهای هزینهای در حال حاضر بهعنوان
بهترین روش ،شناسایی تخلفات مالی را تا حد بسیار زیادی
بهبود بخشیده است.
شناسایی براساس تطبیق یا عدمتطبیق با فایل سابقه
رفتاری افراد بهدلیل اینکه در بعضی موارد مدلهای ریاضی
و روشهای آماری قابل اس��تفاده نیس��تند همواره بهعنوان
راه حلی کارا قابل استفاده است .شایان ذکر است که موفقیت
شناسایی بر اس��اس تطبیق الگو از جهاتی مرهون استفاده
از ش��بکههای عصبی است چرا که تحقیقات نشان میدهد
ش��بکههای عصبی درخصوص ارائ��ه روشهای جلوگیری و
شناس��ایی تخلفات مالی ،کارایی بیش��تری نسبت به سایر
مدله��ا و روشها دارن��د ،زیرا ش��بکههای عصبی ماهیت
ریاضی دارند ،از این رو از پش��توانه علمی محکمتری نسبت
به سایر روشها مثل استنتاج و قوانین پویا و ...برخوردارند.
ثانیاً ش��بکههای عصبی نیاز چندانی به نگهداری اطالعات
س��ابقه افراد چ��ه در بحث خریدهای انجام ش��ده و چه در
بح��ث اطالعات فردی ندارند که این مس��ئله امتیاز بزرگی
محس��وب میش��ود ،زیرا نگهداری اطالعات سابقه افراد آن
هم در مقیاس زیاد هزینه زمانی و پیادهس��ازی زیادی دارد
که در نهایت با کاهش کارایی و عدم پاس��خگویی در زمان
مناس��ب همراه اس��ت ،از این حیث اس��تفاده از شبکههای
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با عنایت به پیام نوروزی مقام معظم رهبری ،در ارتباط با حکمت نامگذاری سالها ،که سبب حرکت افکار و

اندیشهها و مباحث و گفتگوها در راستای عنوان برگزیده هر سال میگردد ،در این مقاله نیز با توجه به نامگذاری

س�ال کنونی با عنوان «جهاد اقتصادی» راهکارهای بهینه مدیریت پسماند و تأثیر آن بر چرخه اقتصاد کشور،
بررسی شده است .در ابتدا به اهمیت بحث مدیریت صحیح پسماند با توجه به میزان زباله تولیدی و تفاوت نوع و

كيفيت زبالههاي ایران با کشورهای دیگر پرداخته شده و در ادامه خطرات ناشی از دفع غیر بهداشتی پسماند
و در نتیجه شیوع بیماریها مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه ضمن معرفی فاکتورهای مؤثر در طراحی مجتمع پردازش و دفع آرادکوه ،شرح مختصری از روند

بازیابی پسماند ترو خشک و فرآوردههای ناشی از پردازش زباله نیز ارائه شده است.

در انتها نیز برآورد تقریبی هزینهها در مدیریت صحیح پسماند ،نمونههایی از بازیافت پسماند و تولید انرژی،

برنامههای سازمان مدیریت پسماند در کاهش زباله تولید شده در شهر تهران و راهکارهای کاهش دفن پسماند
و راهکارهای کاهش هزینهها در مدیریت پسماند ،بیان گردیده است.

طبق مطالب ارائه ش�ده در این مقاله ،میتوان تنها هدف اصلی و اساسی سازمان مدیریت پسماند را حفظ

بهداش�ت محیطزیست و سالمتوبهداشت عمومی دانس�ت و بهطور کلی تمام اقدامات در جهت جلوگیری از

آلودگی سه عنصر اصلی یعنی آب ،خاک و هوا میباشد.

كليدواژهها:زباله ،پسماند ،شیرابه ،بیوگاز ،کمپوست،FDR ،هاضم

مقدمه
در جهان امروز ،زبال ه آالیندهای زيستمحيطي شناخته شده كه اگر در مورد آن به چارهانديشي ننشينيم و از
بار آلودگيها و پسماندها نكاهيم ،تندرستي ،سالمت و بهداشت همگاني ما با ناهنجاريهاي فراواني روبهرو خواهد
شد .در اين ميان محل دفن زباله ،نقش مهمي را در شبكه دفع زباله ایفا کرده و جزئي از استراتژي جديد مديريت
جامع مواد زائد جامد ،محسوب ميشود (.)H.Christensen,Thomas, et al, 1996

